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Verordening basisregistratie personen gemeente Rijswijk
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Bijeen in openbare vergadering op 25 november 2014
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
d.d. 7 oktober 2014 , nr. 14.101344
Gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen,
BESLUIT:
Vast te stellen de volgende verordening
Verordening basisregistratie personen gemeente Rijswijk

Verordening basisregistratie personen gemeente Rijswijk
Begripsbepalingen
De begrippen uit de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp) die relevant zijn voor de inhoud van deze
verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie,
ingeschrevene, ingezetene en derde.
Basisregistratie
Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1.2. van de wet basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de
gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen
opgaan in één centrale voorziening.
Ingeschrevene en ingezetene
De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat
kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Rijswijk.
Derde
Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke
rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, en niet met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente
Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in
artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Rijswijk, nadere invulling aan de
verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Rijswijk.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden
1.

2.

3.

4.

Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Rijswijk en over een overledene die op het moment van
overlijden ingezetene van de gemeente Rijswijk was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken
aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.
Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Rijswijk
gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.
De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk
is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.
De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens
over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner,de
eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de
geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of
eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de
datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieen derden
Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:
1.
2.

1

de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en
de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit
de basisregistratie.
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Artikel 4
1.
2.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordeningbasisregistratie personen gemeente Rijswijk
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking met terugwerkende
kracht tot en met 6 januari 2014.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 25 november
2014
De gemeenteraad,
de griffier, J.A. Massaar, bpa
de voorzitter, drs. M.J. Bezuijen
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